ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 10. októbra 2018
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Anna Magalová
Monika Masárová
Ing. Július Šmýkal

-

Neprítomní poslanci OZ
Ostatní prítomní:

-

Ing. Ján Baracka
Radovan Bábik

Ing. Lucia Duračková - kontrolórka

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Dotácia EÚ – WIFI pre teba
Dotácia envirofond
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. Starosta obce
konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného
zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Chýbajú poslanci Ing. Ján Baracka a Radovan
Bábik, ktorí sa ospravedlnili. Starosta oboznámil prítomných poslancov s programom
zasadnutia OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil
starosta obce poslancov Annu Magalovú a Ing. Júliusa Šmýkala. O programe zasadnutia dal
starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
3 (chýba Ing. Ján Baracka, Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 3
Hlasovanie: za:
3
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.

2
Bod 2. Dotácia EÚ – WIFI pre teba
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s prípravou žiadosti z fondov EÚ pod názvom
„Vybudovanie wifi siete v obci Rakovice“. Projekt zahŕňa vybudovanie WIFI prístupových
bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým
občanom a návštevníkom obce širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Podľa podmienok vyhlásenej výzvy maximálna výška dotácie je 15.000,00 eur. Pre
jednotlivé WIFI pripojenia je na jedno miesto verejného priestranstva určená suma cca
1.500,00 eur a pre obecné budovy 1.000,00 eur. Podľa prieskumu predpokladanej ceny, ktorú
starosta vypracoval na základe prieskumu trhu by boli prevádzkové náklady po vybudovaní
zariadení a pripojení sietí cca 30,00 eur mesačne. Starosta informoval poslancov
o spolufinancovaní tohto projektu, ktoré na základe výšky je v sume 5 % z celkových
nákladov. Ďalej starosta navrhol vybudovať pripojenia na týchto priestranstvách: verejné
priestranstvo – detské ihrisko a prírodná posilňovňa pre dospelých nová časť obce, EAP,
budova požiarnej zbrojnice nová časť obce športový areál, IAP, v priestoroch bývalej
kolkárne – nový kultúrny dom, IAP, verejne prístupný areál základnej školy, EAP, detské
ihrisko obytná zóna I., EAP, verejné priestranstvo pred kostolom, EAP, verejné priestranstvo
pred novou kolkárňou, EAP, verejne prístupný areál MŠ, EAP. Na základe týchto bodov
pripojení by celkový náklad na realizáciu projektu predstavoval 11.000 eur, z čoho vyplýva,
že 5 % -né spolufinancovanie obce by predstavovalo čiastku 550,00 eur. Po tejto informácií
starosta vyzval poslancov, aby sa k podaniu žiadosti vyjadrili. Po diskusii dal starosta
hlasovať o podaní žiadosti, miestach pre vytvorenie internetového pripojenia a výške
spolufinancovania.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
3 (chýba Ing. Ján Baracka, Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 3
Hlasovanie: za:
3
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
s c h v a ľ u j e,
a) predloženie žiadosti o NFP na SO OP II pod názvom „Vybudovanie wifi siete v obci
Rakovice“,
b) výšku celkového financovania zo strany žiadateľa z celkových oprávnených nákladov 5%,
čo predstavuje čiastku 550,00 eur,
c) umiestnenie prístupových bodov:
c1) verejné priestranstvo – detské ihrisko a prírodná posilňovňa pre dospelých nová časť
obce, EAP,
c2) budova požiarnej zbrojnice nová časť obce športový areál, IAP,
c3) v priestoroch bývalej kolkárne – nový kultúrny dom, IAP,
c4) verejne prístupný areál základnej školy, EAP,
c5) detské ihrisko obytná zóna I., EAP,
c6) verejné priestranstvo pred kostolom, EAP,
c7) verejné priestranstvo pred novou kolkárňou, EAP,
c8) verejne prístupný areál MŠ, EAP.
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Bod 3. Dotácia environfond
3.1.
V tomto bode programu starosta informoval o možnosti podaní žiadosti o dotáciu
z ministerstva životného prostredia z environmentálneho fondu. Prvú žiadosť podáva Obec
Veselé pre Združenie obcí ČOV Veselé a týka sa intenzifikácie a zvýšenia kapacity ČOV
Veselé. Žiadosť je nutné podať najmä z dôvodu postupného navyšovania pripojenia občanov
na ČOV Veselé. Celkové náklady vrámci tejto prerábky sú vo výške 149.640,00 eur s DPH.
Jednalo by sa o stavebné úpravy prerobením aktivačných nádrží na systém AS-GranBio tak,
že sa do nich nainštalujú špeciálne navrhnuté vtokové systémy, ďalej bude do nádrže
naištalovaný nový distribučný odťah prebytočného kalu a tiež nový distribučný systém na
odtok vyčistenej vody. Súčasťou dodávky bude aj nové dúchadlo, ktoré bude slúžiť ako suchá
rezerva poruchy jestvujúcich namontovaných dúchadiel, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke na
ČOV. Týmito úpravami by sa mala dosiahnuť zvýšený a zrýchlený čas čistiaceho procesu.
Na túto úpravu a prerábku ČOV Veselé bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.
3.2.
Ďalej starosta informoval poslancov o podaní ďalšej žiadosti z environfondu, ktorú bude
podávať Odpadová spoločnosť Združení obcí Holeška pre triedený zber a nakladanie
s odpadmi. Predmetom žiadosti bude dodávka a zakúpenie veľkokapacitného drviča
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a verejných priestranstiev. Výkonný výbor tejto
spoločnosti sa rozhodol pre zakúpenie tohto zariadenia aj spolu s traktorom, ktorý nie je
oprávneným nákladom vrámci tejto žiadosti najmä z dôvodu nedostatku dodávateľov a firiem
pre uvedené služby a tento nedostatok spôsobuje značné problémy nielen obciam a mestu
v združení, ale ja na celom Slovensku. Keďže traktor nie je oprávnený náklad, tak pri
úspešnosti tejto žiadosti by spoločnosť pri nákupe traktora išla formou prevádzkového
leasingu.
Po týchto informáciách otvoril starosta diskusiu k tomuto programu, ktorá bola bez
pripomienok a dotazov poslancov.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
3 (chýba Ing. Ján Baracka, Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 3
Hlasovanie: za:
3
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
a) informáciu o príprave podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Enironfondu pre
stavbu intenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé,
b) informáciu o príprave podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Envinfondu pre
nákup a dodávku veľkokapacitného drviča pre biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a verejných priestranstiev
Bod 4 a 5. Rôzne a diskusia
V rôznom a diskusii nevystúpil nikto.
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Bod 6. Záver
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan Daloš
program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Zápisnicu zapísal:

Anna Magalová

.............................................

Ing. Július Šmýkal

.............................................

Dušan Daloš

.............................................

Dušan Daloš
starosta obce

